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DUAL-PIVOT CALIPERBREMSE

Montering

1. Montering af selve bremsen
Komprimer buen, og positioner den mens skoen er i tæt kontakt med fælgen.

5 mm-unbrakonøgle

Den normale stilling under 

installation er når hovedet på 

centreringsjusteringsbolten er 

som vist på billedet.

Tilspændingsmoment:
8 - 10 Nm

Bemærk:

Hvis bremsearmen berører stellet mens styret er drejet, skal du forbinde stelbeskyttelsesmærkatet, som følger med 

rammen.

2. Indstillingsposition for bremsesko
Efter at have justeret bremseskoens position, så at skooverfladen og fælgoverfladen er som vist på billedet, skal du stramme 

skoens låsebolt.

Fælgrotationens 
retning

Fælgrotationens 
retning

Toe-in 
0,5 mm

Låsebolt til sko

4 mm-unbrakonøgle

1 mm eller mere

Tilspændingsmoment:
5 - 7 Nm
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3. Kabelforbindelse
Indstil Quick Release-grebet til lukket stilling; juster derefter skoafstanden (som vist på billedet) og fastgør kablet.

Tilspændingsmoment: 
6 - 8 Nm

4. Centrering af bremseskoen
Foretag en lille justering ved at anvende 

centreringsjusteringsmøtrikken.

 +  = 3 – 4 mm

Centreringsjusteringsbolt

3 mm-unbrakonøgle

Quick 
Release-greb

Åben

Lukket

5. Genjustering af skoafstanden
Drej kabeljusteringsmøtrikken for at genjustere 

skoafstanden. Kabeljusteringsmøtrik

 +  = 3 – 4 mm

 

6. Tjek
Tryk på bremsegrebet ca. 10 gange indtil det berører styret 

og tjek at alt fungerer korrekt og at skoafstanden er 

korrekt inden du anvender bremserne.

Tryk ca. 10 gange 
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7. Buens fjederspænding
Du kan anvende fjederjusteringsbolten til at justere 

fjederspændingen på buen. 2 mm-
unbrakonøgle

Fjederjusteringsbolt

Stærk

Svag

Vedligeholdelse

 Udskiftning af kassettesko

1. Fjern låsebolten.

2 mm-unbrakonøgle

Låsebolt

2. Fjern skoen ved at føre den langs rillen på skoholderen. Sko

3. Der findes to forskellige typer skoholdere til venstre og højre position. Før de nye sko ind i rillerne på skoholderne og sikr dig, 

at de vender korrekt, og at der anvendes korrekte bolthulpositioner.

< Til venstre >
Samme foran og bagved

< Til højre >
Samme foran og bagved
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Låsebolt Låsebolt

Skoholder Skoholder

Sko

Foran

Sko

Foran

Skoisættelsesretning

Tilspændingsmoment:
1 - 1,5 Nm

4. Stram låsebolten.


